SPEELGOEDTEST

Van vrolijke badspeeltjes tot muzikale knuffels: de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt regelmatig voor speelgoed dat niet veilig is.
Voor alle speeltjes hieronder geldt: je kunt ze terugbrengen naar de winkel en je
krijgt je geld terug.

©

Tekst Yvette Goudriaan

ZANDGRIJPER
Zandkastelen bouwen kan je kind beter niet
doen met dit speeltje. Bij deze zandgrijper,
verkocht in alle filialen van Wibra, kunnen
kleine onderdelen loslaten. Dat kan leiden
tot verstikking.
Artikelnummer: 1085.0714

TOETERFLES
Niet de veiligste toeter tijdens voetbalwedstrijden. Het mondstuk van de oranje toeterfles kan
losraken met verstikking als mogelijk gevolg.
Het speeltje is onder andere verkocht bij Bart
Smit, Dirk van den Broek, Emté en Etos.
EAN-codes: 8712026269089,
8712026280216 en 8712026617798

PLUCHE IN TASJE
Bij het openritsen van het tasje kunnen
kleine onderdelen loslaten. Hierdoor voldoet
het tasje met knuffelhond niet aan de gestelde veiligheidseisen. Er kan verstikkingsgevaar optreden. Verkocht bij Zeeman.
Artikelnummer: 54139
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Tips voor het
kopen van
speelgoed

PLAYGO BADVRIENDJES

©

De Badvriendjes van Playgo
ogen gezellig, maar een van
deze speeltjes, de gele ster,
kan de waterpret bederven
wegens mogelijk verstikkingsgevaar. Het artikel is
verkocht bij Intertoys.
EAN-code:
4892401024008,
artikelnummer: 2400

HAPPY WORLD HOUTEN
DUWFIGUUR
Door een productiefout zijn deze rollende
vriendjes niet helemaal veilig. Bij het duwen
kunnen onderdelen losraken en die verhogen het verstikkingsgevaar. Verkocht via
www.johntoy.nl.
Artikelnummer: 22193, EAN-code:
8711866221936, lotnummer: 13-009

OPWINDFIGUUR FREE & EASY
Deze kruipende beestjes van Free & Easy
zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan
3 jaar. Volgens de fabrikant kunnen kleine
onderdelen losraken. Zaak dus om ze uit
handen van kleine koters te houden. Verkocht bij onder meer de BS budget store.
Artikelnummer: 8718158134660

XENOS HOND VROLIJK MET MUZIEK
De belletjes aan de oren van deze hond
zorgen voor wat muzikale pret, maar jammer genoeg kunnen ze ook loslaten en
worden ingeslikt door kleintjes. Het advies
van Xenos: verwijder de belletjes of breng
het speelgoed terug naar de winkel.
EAN-code: 8716963707949

HEMA BOETSEERKLEI
Het is altijd opletten geblazen dat er geen klei verdwijnt in de mond
van je kleintje. Maar dat geldt helemaal voor deze roze klei van de
Hema, want daar kan schimmel op voorkomen. Vervelende klachten,
zoals buikpijn en misselijkheid, zijn mogelijk het gevolg.
Artikelnummer: 15.98.8700, batchnummer: 021213

• Schud, trek, wrijf en ruik aan het
speelgoed. Heeft het speelgoed een
nare geur, zijn er scherpe randen of
lijken onderdelen al los te laten? Laat
het dan liggen.
• Check de verpakking:
- Let op de leeftijdsaanduiding. Bij
speelgoed wordt onderscheid gemaakt tussen speelgoed dat geschikt
is voor kinderen onder de 3 jaar en
speelgoed voor oudere kinderen. Dit
moet aangegeven worden met de
tekst ‘niet geschikt voor’, of met het
logo hiernaast.
– Op speelgoed moeten de contactgegevens van de fabrikant duidelijk
vermeld staan.
• Koop bij houten speelgoed bij voorkeur ongelakt massief hout. De
lak kan schadelijke stoffen bevatten.
Triplex en spaanplaat kunnen schadelijke bindmiddelen bevatten.
• Keurmerken: de CE-markering zegt
niet veel. Staat er een echt keurmerk
op zoals GS, TÜV Rheinland of Britse
BS, dan moet het speeltje aan de
normen voldoen.
• Meld een mogelijke onveiligheid
van een speeltje bij de winkel waar
je het gekocht hebt, de fabrikant en
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die laatste kan
een onderzoek instellen.
• Waarschuwingen en meldingen
over onveilige producten vind je bij
de NVWA en Rapex. Google ‘Rapex
toys’ voor een wekelijks overzicht van
onveilige producten in Europa of ga
naar www.nvwa.nl/waarschuwingen.
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IS JOUW SPEELTJE

©

Al die terugroepacties brengen je toch aan het twijfelen. Is jouw baby’s speelgoed
wel veilig? 23 speeltjes gingen op reis naar een gespecialiseerd laboratorium.

F

reddy de Vuurvlieg van Lamaze
gaat dit keer niet in een mooi
cadeaupapiertje, maar krijgt een
sticker met code opgeplakt. Hij
gaat met een heleboel andere speeltjes in
een doos naar een gespecialiseerd laboratorium.
Het speelgoed in de doos valt allemaal
in de categorie zachte speeltjes: het zijn
vlinders, koeien, konijnen en boekjes om
aan het kinderzitje of de kinderwagen te
hangen. Ze zijn hoofdzakelijk van stof en
vrolijk gekleurd. Er zitten spiegeltjes aan,
rammelaars en knisperende of piepende
onderdelen, om het kind kennis te laten
maken met kleuren, texturen en geluid.
De speeltjes zien er aantrekkelijk uit, maar
zijn ze ook veilig? Je wilt natuurlijk geen
speelgoed met loszittende onderdelen
waarin je kind kan stikken. Of waar te veel
cadmium, chroom, weekmakers of verkeerde
verf in zitten; stoffen die de kans op kanker
en andere ziektes vergroten of een verhoogde kans op onvruchtbaarheid geven.
Met enige regelmaat kom je terugroepacties van speelgoed tegen (zie pagina
12). Vaak gaat het om loszittende onderdelen, want gevaarlijke stoffen zijn natuurlijk
moeilijker te spotten. Voor ons reden om

Tekst Lauri ten Grotenhuis Fotografie Joshua Rood

ruim 20 speeltjes naar het lab te sturen
voor nader onderzoek.

LOSSE ONDERDELEN
De laborant zet Freddy in het systeem. Met
een risicoanalyse bepaalt hij welke tests
Freddy en de andere speeltjes in ieder geval
moeten ondergaan. Een volledige check op
alle mogelijk gevaarlijke stoffen is te kostbaar. Zo is er niet getest op de aanwezigheid van brandvertragers. We wilden liever
meer speeltjes kunnen bekijken dan een
paar speeltjes helemaal uitpluizen. Maar de
grootste risico’s sluiten we wel uit.
De constructie is van alle speeltjes helemaal onderzocht, want natuurlijk trekken
en gooien kleintjes ermee. Zo wordt Freddy

gecontroleerd op scherpe randjes, scherpe
puntjes en viezigheid. Een laborant trekt
behoorlijk hard aan hem in een trekbank.
Zijn er kleine onderdelen die los kunnen
komen of onderdelen die kunnen afbreken?
Zouden de naden het houden als twee kinderen bij een ruzie hard aan hem trekken?
Een andere laborant rammelt arme Freddy
flink door elkaar. Zijn die geluidjes bij het
rammelen niet veel te hard voor het gevoelige baby-oor? Hij laat Freddy ook een
paar keer op de grond vallen en gooit een
zwaar gewicht op het onderdeel waar kleine
balletjes in zitten. Blijft alles heel? Zowel
bij Freddy als bij de andere speeltjes is de
constructie in orde, constateren de kritische
laboranten tevreden.

GEVAARLIJKE STOFFEN

IN HET POPPETJE
COTOONA SMOBY
ZIT TE VEEL DI
BUTHYLFTALAAT

Dan is het tijd om naar giftige stoffen te
speuren. Allereerst kijken de laboranten
naar de kleuren van de verschillende onderdelen. Knalgeel, blauw en rood zijn kleuren
die kleine kinderen aanspreken. Er mogen
bij het kleuren natuurlijk geen gevaarlijke
stoffen gebruikt zijn, want baby’s sabbelen
ook op speeltjes.
Bij Freddy en zijn collega’s worden stukjes
stof afgeknipt, gewogen en in een bekertje
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met speciale vloeistof gestopt. Dat bekertje
wordt twee uur lang heen en weer geschud.
De verschillende elementen die in de stof of
verf zitten weken zo los. De laborante doet
een deel van de vloeistof in een reageerbuisje.
In 4 minuten analyseert een speciaal apparaat de oplossing op bijvoorbeeld broom,
chroom en nikkel. Bij vrijwel alle speeltjes
worden de onderzochte stoffen aangetroffen, soms zelfs op meerdere onderdelen.
Zo vonden we bij een speeltje sporen van
broom, aluminium, mangaan, nikkel, koper,
zink, seleen, strontium, barium, lood en
antimoon. Maar vaak zijn de concentraties
zo laag dat de machine niet eens in staat is
om de exacte hoeveelheid te meten.

SPANNEND

©

Bij de Koe-rammelaar van Ouatoo en de
Bright stars jungle fun vonden we bijna
niets. In verhouding tot de anderen vonden
we bij de Dikkie Dik verschillende stoffen
in een vrij hoge concentratie. De 480 mg/
kg aluminium bij dit speeltje is de hoogste
waarde die we hebben gemeten, maar hij
valt nog altijd ruim binnen de Europese
norm van 70.000 mg/kg. En dat geldt ook
voor vrijwel alle andere stoffen.
Voor de Hema-knuffel, het boekje en de
knuffel van Prénatal, en de Playgro Rammelaar was het nog even spannend. Bij die
speeltjes vonden we hoge waarden chroom.
Chroom 3 is vrij onschuldig, je hebt het zelfs
in kleine hoeveelheden nodig in je lichaam,
al is te veel ook niet goed. Chroom 6 daarentegen is gevaarlijker, dus daarvoor geldt
een veel strengere norm.
De laborant moet een extra test doen om te
bepalen of chroom 3 of chroom 6 de hoge
waarde heeft veroorzaakt. Na die test blijkt
dat ook deze speeltjes aan de norm voldoen.

TE VEEL WEEKMAKERS
Op alle speeltjes is ook een onderzoek
gedaan naar AZO-kleurstoffen. Dit zijn
chemische kleurstoffen, die dus niet in de
natuur zelf voorkomen. Het gaat met name
om geel, oranje en rood, maar er zijn ook
AZO-kleurstoffen voor andere kleuren. De
meest verdachte stukjes zijn onderzocht,

maar ook hier goed nieuws voor Freddy en
z’n kornuiten: ze zijn allemaal geslaagd.
Dat kunnen we helaas niet zeggen bij de
weekmakers, ofwel ftalaten. Weekmakers
worden toegevoegd aan speeltjes om de
flexibiliteit en levensduur te verlengen. Voor
het vrolijke poppetje van Cotoona Smoby
is het verhaal direct duidelijk: ze is gezakt
voor de test. Er is een te hoog gehalte aan
dibuthylftalaat gevonden. Dibuthylftalaat
is een stof die de vruchtbaarheid kan beinvloeden. En als een zwangere vrouw het
binnen krijgt, kan het effect hebben op de

ontwikkeling van de foetus. Volgens fabrikant Smoby toys S.A.S. (overgenomen door
de Duitse Simba Dickie Group) is dit speeltje
sinds 2007 niet meer geproduceerd.
Allemaal mooi en wel, maar in de Wibra
konden wij het gewoon kopen. Wibra heeft
toegezegd de speeltjes uit de schappen te
halen. Of er ook een terugroepactie komt,
hangt af van de importeur. Die stelt een
nader onderzoek in en heeft de fabrikant
van het speeltje om nadere informatie
gevraagd. Natuurlijk houden wij dat goed
in de gaten.
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te koop bij

Playgro Activity
Rammelaar (rattle)
Babypark, Intertoys,
Prenatal en diverse
webshops

Playgro my first
butterfly
V&D, Babydump,
Prenatal en diverse
webshops

Playgro buggy
boekje
Bol.com, Intertoys,
Babypark en diverse
webshops

Lamaze mijn
vriendin Emily
Intertoys, Babydump,
ToysXL en diverse
webshops

Lamaze Freddy
De Vuurvlieg
Bart Smit, Intertoys,
Babydump, ToysXL
en diverse webshops

Lamaze ontdekkingsboekje
Intertoys, ToysXL,
ToysRus en diverse
webshops

prijs

€10

€15

€7

€16

€16

€10

Buggyboekje
Bambino
Nijntje Sailor
Buggyhanger
Bol.com, Babypark
Kruidvat
en diverse webshops

Luv U Zoo
Dierentuinboekje
Bol.com, ToysXL en
diverse webshops

Ouatoo activity
knuffelkoe blauw
Bart Smit

Ouatoo
rammelaar koe
Bart Smit

€13

€13

€12

€8

mechanische
veiligheid
overdracht van
stoffen
weekmakers
AZO-kleurstoffen

Nijntje
Rammelaar Flower
Intertoys, Bol.com,
Prenatal, Babypark
en diverse webshops
€7

te koop bij

prijs

€9

mechanische
veiligheid
overdracht van
stoffen
weekmakers
AZO-kleurstoffen
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Bekijk op www.consumentenbond.nl/speelgoed het filmpje over onze test

te koop bij

prijs
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Bright Starts Jun- Prenatal knuffel
gle Fun Flash Cards
Bol.com en andere
Prenatal
webshops

Prenatal buggy
boekje
Prenatal

Hema knuffel

€6

€ 6,50

€6,50

HEMA

Hema
knisperboekje
HEMA

Tiny Love Baby
vlinder
Prenatal, Babypark,
Bol.com en diverse
webshops

€5

€5

€13

mechanische
veiligheid
overdracht van
stoffen
weekmakers

n.v.t.

n.v.t.

AZO-kleurstoffen

te koop bij

prijs
mechanische
veiligheid
overdracht van
stoffen
weekmakers

Tiny Love Konijn
rammelaar
Bol.com en andere
webshops

Taf toys
Speelkubus
Bol.com, Wehkamp.nl
en andere webshops

Taf toys super duck Cotoons Smoby
activiteitenspeeltje
Bol.com, Babypark, Wibra
diverse webshops

€14

€16

€16

€4

Happy Horse Dikkie
Dik Early Learning
Wehkamp.nl, Babypark, Bol.com en
andere webshops
€16

voldoet niet

voldoet niet

n.v.t.

AZO-kleurstoffen
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